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ULU TEMBURONG NACIONĀLAIS PARKS

Nacionālā parka kopējā platība ir 50 tk ha, tas atrodas Batu-Apoi rezervātā. Parka apmeklējums būs
aizraujošs piedzīvojums katram savvaļas dabas cienītājam. Pateicoties novietojumam, reljefam un
zinātniski pētnieciskajai vērtībai, parku maz ietekmē civilizācija. Tā ir īsta paradīze neskartas dabas
mīļotājiem!  Tropu  mežu  aizsardzības  departaments  nodrošina  visas  ērtības  apmeklētājiem,
piemēram, no koka izveidota 7 kilometrus gara, virs zemes iekārta taka. Tā nodrošina vieglāku
piekļūšanu purvainajam apvidum, neietekmējot augu augšanu, un palīdz novērst augsnes eroziju.
Ulu  Temburong  nacionālais  parks  ir  ļoti  vērtīgs  pētniekiem,  tas  nav  paredzēts  masu  tūrismam.
Vienas dienas ekskursija sniedz tikai nelielu ieskatu pārsteidzošajā pasaulē un reizē ir lieliska iespēja
laika ziņā ierobežotiem tūristiem. Nacionālajā parkā iespējams skatīt pirmatnējus tropu mežus, ko
saudzē un aizsargā visas cilvēces labā. Ekskursija sākas Bandarseribegavanā uz ūdens taksometra
klāja. Brauciens pa upes attekām un kanāliem gar Brunejas līci,  gar saliņām, ko klāj mangrovju
audzes.  Iespējams,  ieraudzīsiet  kādus  džungļu  iemītniekus!  Pēc  tam  brauciens  ar  mašīnu  no
Temburong Bangar galvaspilsētas uz Batang-Duri, kur beidzas autoceļš. Pēc rīta tējas brauciens ar
garām tradicionālām laivām augšup pa Temburongas upi  uz nacionālo  parku. No kokos iekārtās
takas pavērsies burvīgs skats uz tropu mežu. Pusdienās vietējās virtuves ēdieni upes krastā. Pirms
atgriešanās būs iespēja atpūsties, izpeldēties. Brauciens lejup pa straumi tradicionālajā garajā vai
piepūšamajā laivā uz “namiņu džungļos”. Atpakaļceļš caur Bangaru uz Bandarseribegavanu.

Laiks Programma

07:30 Izbraukšana ar ūdens taksometru no piestātnes Bandarseribegavanā.

08:15 Izbraukšana uz Bangaru, Temburong galvaspilsētu.

08:30 Izbraukšana no Bangaras uz Batang-Duri ar mašīnu.

09:00 Ierašanās “namiņā džungļos”. Rīta tēja. Drošības tehnikas instrukcija un stāstījums par
ekskursijas norisi.

09:30 Izbraukšana uz Ulu Temburong nacionālo parku garās tradicionālās laivās.

10:30 Ierašanās nacionālajā parkā. Reģistrācija. Gājiens pa iekārto ceļu.

12:30 Pusdienas upes krastā. Peldēšanās, atpūta.

14:00 Pēc vēlēšanās un par papildus samaksu raftings.

14:45 Došanās uz džungļu namiņu. Pēcpusdienas tēja. Iespēja atsvaidzināties.

15:15 Izbraukšana uz Bangaru ar mašīnu.

15:45 Izbraukšana no Bangaras uz Bandarseribegavanu ar ūdens taksometru.

17:00 Atgriešanās Bandarseribegavanā.

Ekskursijas cenā iekļauts:

- ēdināšana;
- transfēri pēc programmas;
- gida pakalpojumi.

Līdzi jāņem:

- ērts apģērbs un apavi, ko nav žēl saslapināt vai nosmērēt;
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- pretsaules aizsargkrēms;
- peldkostīms un dvielis;
- fotoaparāts;
- cepure;
- vieglas uzkodas;
- ūdens necaurlaidīgs maisiņš vērtīgām mantām (dokumentiem, fotoaparātam) safari laikā;
- līdzeklis pret kukaiņiem
- piedzīvojumu kāre.

Informācija:

- ekskursija notiek svaigā gaisā. Jābūt gataviem, ka laiks var būt ļoti karsts vai vēss, lietains vai 
saulains.
- ūdens līmenis var būt augstāks vai zemāks atkarībā no laikapstākļiem, paisuma un bēguma.
- programmā iespējamas izmaiņas atkarībā no laikapstākļiem.
- ekskursijas laikā tiks nodrošināta glābšanas veste, lietus gadījumā – lietusmētelis.
-  tiek nodrošinātas glābšanas vestes, ķiveres un citi  drošības līdzekļi  atbilstoši  starptautiskajiem
standartiem.
- kukaiņu Temburong ir maz, tomēr iesakām ņemt līdz pretlīdzekli.
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